ขอนำท่ำนเดินทำงท่องเที่ยว สองประเทศที่เปี่ ยมไปด้ วยควำมทันสมัย
และ ควำมงำมของธรรมชำติ นำท่ำนชมบ้ ำนโมเนต์ ศิลปิ นอิมเพรสชั่น
นิสม์ท่โี ด่งดัง ย่ำนมองมำร์ต พิพิธภัณฑ์ลูฟ พิพิธภัณฑ์ท่จี ัดว่ำใหญ่ท่สี ุด
ในโลก หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์สำคัญของนครปำรีส
ร่วมสัมผัสควำมโรแมนติกไปกับรถไฟสำยโรแมนติก ริมทะสำบเจนีวำ
หมู่บ้ำนชำโมนีซ์-มงต์บล็อง เซอร์แมท หมู่บ้ำนเล็กๆ ในอ้ อมกอดของ
ขุนเขำ ยอดเขำมัทเทอร์ฮอร์น ลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอด
นิยมอันดับหนึ่งของสวิ ตเซอร์ แลนด์ เดินทำงโดยสำยกำรบินไทยชั้ น
ธุ ร กิ จ พร้ อ มที่พั ก และอำหำรที่คั ด สรรมำอย่ ำ งดี พร้ อ มบริ ก ำรสุ ด
ประทับใจ

กำหนดกำรเดินทำง

11 – 19 เมษำยน

วันพุธที่ เมษำยน
1 (1) กรุงเทพฯ
. น.
คณะพร้ อมกันที่สนำมบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทำงหมำยเลข 1 เคำน์เตอร์ A สำยกำรบินไทย (ชั้นธุ รกิจ) พบเจ้ำหน้ำของบริษทั ฯ รอต้อนรับพร้อมอำนวย
ควำมสะดวกเรือ่ งเอกสำรต่ำงๆ
วันพฤหัสบดีที่ เมษำยน
1
(2) กรุงเทพฯ – ปำรีส – จิ แวร์นี –ย่ำนมองมำร์ต– ชมเมือง – ช้อปปิ้ ง
. น.
นำคณะออกเดินทำงสู่กรุงปำรีส ประเทศฝรั่งเศส โดยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG930 โดยชั้นธุรกิจ
. น.
คณะเดินทำงถึงสนำมบินชำเดอร์โกล กรุงปำรีส ประเทศฝรัง่ เศส (ใช้ ระยะเวลำกำรเดินทำง ชั่วโมง นำที) หลังผ่ำนกำรตรวจคนเข้ ำเมือง และศุลกำกรแล้ ว
จำกนั้นนำท่ำนออกเดินทำงสู่หมู่บ้ำนเล็กๆ ที่ช่ ือว่ำ จิ แวร์นี (Giverny) นำท่ำนชม บ้ำนโมเนต์ ศิลปิ นอิมเพรสชั่นนิสม์ท่โี ด่งดัง บ้ ำนสองชั้นหลังนี้ปกคลุมไปด้ วยพืช
พรรณไม้ นำนำชนิด รวมทั้งสวนที่สวยงำมอยู่ภำยในบ้ ำน ซึ่งเป็ นแรงบันดำลใจ ให้ ศิลปิ นท่ำนนี้ สำมำรถตวัดปลำยพู่กันให้ ออกมำเป็ นภำพธรรมชำติอันงดงำม นำ
ท่ำนผ่ำนชม บ้ ำนเมืองเล็กๆ ซึ่งเป็ นหมู่บ้ำนริมแม่นำ้ ชมบรรยำกำศ หมู่บ้ำนยุ โรปสมัยโบรำณ ที่ดูสดใส เต็มไปด้ วยพั นธ์ไม้ นำนำชนิ ด เหมือนว่ ำ เรำเดินอยู่ใน
ท่ำมกลำงสวนแห่งธรรมชำติ

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงกลับสู่กรุงปำรีส เพื่อเดินทำงไปยัง ย่ำนมองมำร์ต ย่ำนที่ได้ ช่ ือว่ำเป็ นย่ำนแห่งศิลปะ เพรำะอดีต เป็ นย่ำนที่พักอำศัยและทำมำหำงำนของเหล่ำ
ศิลปิ น จิตรกรชื่อดังมำกมำย ทั้ง ปี กัสโซ, ซัลวำดอร์ ดำลี, แวนโก๊ะ, เรอนัวร์ มำเนต์ เป็ นต้ น... นำท่ำนชม วิหำรพระหฤทัย Sacre-Coeur โบสถ์สมัยใหม่สไตล์
roman - Byzantine ของกรุงปำรีส คำว่ำ coeur (หัวใจ) ในที่น้ ีหมำยถึง Coeur de Jésus (หัวใจของพระเยซูเจ้ ำ) ชมควำมงำมของโบสถ์สีขำวสวยเด่นเป็ นสง่ำบนเนิน
เขำมงมำร์ ต นำท่ำนชมควำมงำมของวิวสวยที่สุดของปำรีส จนอำจกล่ ำวว่ำ “เนินเขำมองมำร์ตเป็ นเนินแห่งประวัติศำสตร์ และเนินแห่งควำมฝันของบรรดำศิ ลปิ น
ทั้งหลำย ณ ที่แห่ งนี้คือ ที่นัดพบของศิลปิ นมำตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ผลงำนศิ ลปะได้ มีกำรสร้ ำงสรรค์จำกที่น่ีเป็ นจำนวนมำก... อิสระให้ ทุกท่ำนได้ เพลิดเพลินกับ
บรรยำกำศแบบชำวปำรีเซียงบริเวณจัตุรัสแตรร์ (Place de Tertre) สถำนที่รวมตัวกันของเหล่ำจิตรกรอิสระที่รับจ้ ำงวำดภำพเหมือนให้ เหล่ำนักท่องเที่ยว...

หำกมีเวลำพอ นำช้ อปปิ้ งต่อ ณ ห้ ำงสรรพสินค้ ำใหญ่ ใจกลำงกรุงปำรี สที่ แกลเลอรี่ ลำฟำแยตต์ (Galleries Lafayette) ย่ำนถนนออสแมนบูโลวำร์ดและสินค้ ำ
ประเภทนำ้ หอม, เครื่องสำอำง,เครื่องประดับ,เครื่องแต่งกำยในร้ ำน Duty Free ที่คืนภำษีให้ กบั นักท่องเที่ยวโดยเฉพำะ

ค่ำ
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้ วย หอยเอสทำโก้ อำหำรขึ้นชื่อฝรั่งเศส
NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันศุกร์ที่ 13 เมษำยน
(3) พิพธิ ภัณฑ์ลูฟ -ซิตี้ทัวร์ - ประตูชยั - หอไอเฟล - ถนนชองป์ เอลิเซ่
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภัณฑ์ลูฟ พิ พิธภัณฑ์ท่ีจัดว่ำใหญ่ท่สี ุดในโลก ทั้งตัวอำคำรสถำนที่และผลงำนที่นำมำจัดแสดง ตัวตึกที่อยู่รำยรอบนั้นเคยเป็ นพระรำชวังมำ
ก่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรวบรวมผลงำนมำกกว่ำ
,
ชิ้น แต่นำมำจัดแสดงได้ เพียง , ชิ้นเท่ำนั้น ส่วนที่เหลือก็จะผลัดเปลี่ยนกันมำออกแสดง ตัว
ทำงเข้ ำโดดเด่นด้ วย ปิ รำมิดแก้ ว ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป่ ย สถำปนิกเชื้อสำยอเมริกนั -จีน... ให้ ทุกท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรชมผลงำนด้ ำนศิลปะจำกทั่วโลก และ
ที่สำคัญที่ทุกท่ำนมำพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต้องกำรมำชม คือ ภำพวำดโมนำลิซ่ำ ผลงำนอันลือชื่อของจิตกรเอกของโลก ลีโอนำโด ดำวินชี่ ปริศนำภำพวำดที่ยังไม่สำมำรถ
หำข้ อสรุ ป ได้ นอกจำกนี้ ยังมีผลงำนอีกมำกมำย อำทิ ภำพวำด The Last Supper, The Virgins of the Rocks, ภำพเสรี ภำพน ำประชำชน (Liberty Leading the
People) ผลงำนที่เยี่ยมยอดของ เดอลำครัว (Delacroix) ที่แสดงถึงกำรปฏิวัติในฝรั่งเศส

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้ วย STEAK
นำท่ำนชม หอไอเฟล (EIFFEL TOWER) สัญลักษณ์สำคัญของนครปำรี ส ให้ ท่ำนได้ มีประสบกำรณ์อันน่ ำประทับใจของมหำนครปำรี ส พร้ อมถ่ำยภำพอันน่ ำ
ประทับใจไว้ เป็ นที่ระลึก ชม จัตุรัสคองคอร์ท ที่ซ่ึงเคยเป็ นลำนประหำรพระเจ้ ำหลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรีองั ตัวเนต จำกนั้นนำท่ำนชมควำมยิ่งใหญ่ของ ประตูชยั
(ARC DE TRIUMPH) ที่นโปเลียน โบนำปำร์ต มีบัญชำให้ สร้ ำงเพื่อเป็ นเกียรติแก่กองทัพของตนที่มีชัยในสงครำม และเพื่อเชิดชูฐำนะของ นโปเลียนให้ ย่งิ ให้ ดุจดั่ง
จอมจักรพรรดิโรมันอิสระให้ ท่ำนได้ ถ่ำยภำพเป็ นที่ระลึกตำมอัธยำศัย จำกนั้นชมถนนสำยโอ่อ่ำโรแมนติคอันมีช่ ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถนนชองป์ เอลิเซ่ ซึ่ง
เป็ นต้ นแบบถนนรำชดำเนิน ถนนแฟชั่นที่มีช่ ือเสียง สองข้ ำงถนนเป็ นที่ต้ังของสำนักงำน, สำยกำรบิน, บริษัท, ห้ ำงร้ ำน, ภัตตำคำร, สถำนที่ บันเทิงชื่อดังตลอดควำม
ยำวเกือบสองกิโลเมตร

ค่ำ
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร DRAGON ELYSEES บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรจีน
NOVOTEL TOUR EIFFEL HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ

วันเสำร์ที่
เช้ ำ
08.30 น.

เมษำยน
1 (4) ปำรีส - รถไฟหัวกระสุน – เจนีวำ – อำนซี
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงถึง สถำนีรถไฟ GARE DE LYON

09.15 น.
12.16 น.
เที่ยง

คำ่
ทีพ่ กั
วันอำทิตย์ที่
เช้ ำ

นำทุกท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองเจนีวำ โดยรถไฟ TGV(ชั้น ) เพื่ อให้ ท่ำนได้ สัมผัสควำมเร็วของรถไฟที่อดีตเคยเป็ นรถไฟที่เร็วที่สุดในโลก TGV (Train à
Grande Vitesse) สัมผัสฝี จักรอันทรงพลังด้ วยควำมเร็วกว่ำ 300 กิโลเมตร ต่อชั่วโมงนับเป็ นกำรเดินทำงมิติใหม่ของรถไฟในยุโรปอย่ำงสะดวกสบำย... ใช้ ระยะเวลำ
ประมำณ ชั่วโมง
เดินทำงถึง เมืองเจนีวำ เมืองที่ได้ รับกำรยกย่องว่ำเป็ น ได้ รับกำรยกย่องว่ำเป็ นเมืองนำนำชำติ (Global City) เนื่องจำกเป็ นที่ต้งั ขององค์กรระหว่ำงชำติสำคัญๆ
หลำยองค์กร ** หมำยเหตุ เที่ยวของรถไฟ TGV อำจมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยทำงบริษัทฯ จะคำนึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ **
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรจีน
นำท่ำนเดินทำงถึง เมืองเจนีวำ เป็ นเมืองที่ได้ รับสมญำ นำมว่ำ“เมืองหลวงแห่งสันติภำพของโลก” นั่งรถผ่ำนชมที่ต้งั ขององค์กำร นั่งรถผ่ำนชมศำลำกลำงเมืองเจนีวำ
ที่มีควำมเก่ำแก่กว่ำ 500 ปี , โรงอุปรำกร, มหำวิทยำลัยเจนีวำ และชมทัศนียภำพรอบ ทะเลสำบเจนีวำ ซึ่งมีนำ้ พุท่มี ีควำมสูงถึง 390 ฟุต และถ่ำยภำพที่ระลึกกับ
นำฬิกำดอกไม้ สัญลักษณ์แห่ งกรุงเจนีวำ จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอำนซี หรือ อันนองซี ANNECY (ใช้ ระยะเวลำประมำณ 45 นำที) ซึ่งเป็ นเมืองหลวงของ
จังหวัดโอต-ซำวัว (Haute-Savoie) บริ เวณใจกลำงเมืองนั้นถือว่ ำเป็ นส่วนที่โดดเด่นของเมืองเนื่องจำกยังคงควำมเป็ นเมืองยุคกลำงและยังเป็ นที่ต้ังของปรำสำท
โบรำณ (Annecy Castle) จำกศตวรรษที่ 14 มีคลองขนำดเล็กไหลผ่ำนใจกลำงเมือง นอกจำกนี้แล้ วบริ เวณใจกลำงคลองยังเป็ นที่ต้ังของปำเลส์เดอไลล์ (Palais
d'Isle) หรือ "คุกเก่ำ" เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองอันซีและเป็ นหนึ่งในอนุ สรณ์สถำนที่ถูกถ่ำยภำพมำกที่สุดของฝรั่ งเศส ไม่พลำดไปเยือน มหำวิหำรแซ็ ง-ปี แยร์แห่ ง
อำนซี (Cathedrale Saint-Pierre d'Annecy) มหำวิหำรนิกำยโรมันคำทอลิกและเป็ นอนุสำวรีย์แห่งชำติท่สี ำคัญแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส ถูกสร้ ำงขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16
ปัจจุบันมหำวิหำรแห่งนี้ได้ กลำยเป็ นอีกหนึ่งสถำนที่ท่องเที่ยวที่ได้ รับควำมนิยมมำกแห่งหนึ่งของจังหวัดโอต-ซำวัว และของแคว้ นโรนำลป์ อิสระให้ ทำ่ นเดินชมเมือง
ตำมอัธยำศัย

บริกำรอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร บริกำรท่ำนด้ วยอำหำรพื้นเมือง ( -COURSE MEAL)
L’IMPERIAL PALACE HOTEL หรือเทียบเท่ำ
เมษำยน
1
(5) เมืองอำนซี – ชำโมนีซ์ มงต์บล็อง – เมืองชำโมนีซ์
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำทุกท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองชำโมนิกซ์ ซึ่งเป็ นบริเวณพรมแดนสวิสฯ-ฝรั่งเศส หมู่บำ้ นชำโมนีซ-์ มงต์บล็อง(Chamonix–Montblanc)ประตูด่ำนสุดท้ ำยที่เปิ ดเข้ ำสู่
ยอดเขำมงต์บล็องซึ่งเป็ นภูเขำสูงที่สดุ ในหมู่เทือกเขำแอลป์ ของยุโรปและมีควำมสูงอันดับที่ 11 ของโลก(4,807 เมตรจำกระดับนำ้ ทะเล)นำท่ำนนั่ง เคเบิลไฟฟ้ ำขึ้ น
สู่ ยอดเขำมองบลังค์ เมื่อเคเบิ้ลขึ้นไปแล้ วจะได้ เห็นวิวด้ ำนหลังอย่ำงเต็มตำ 'ยอดเขำมองบลังค์' เป็ นภูเขำสูงที่สุดของเทือกเขำแอลป์ อยู่ทำงยุโรปตะวันตกและ

สหภำพยุโรป ถูกจัดอันดับเป็ นยอดเขำสูงที่สดุ อันดับ11ของโลก มีควำมสูงถึง 4,807เมตร เชิญชมควำมสวยงำมของยอดเขำสูงที่สดุ ของยุโรป และสัมผัสขุนเขำสีขำว
โพลนที่มีหิมะปกคลุ มตลอดทั้งปี จำกนั้ นพบกับจุ ดชมวิ วที่สวยงำมสำมำรถมองเห็นทัศนี ยภำพของเทือกเขำแอลป์ โดยรอบๆ พร้ อมสนุ กสนำนเพลิ ดเพลินกับ
กิจกรรมบนสำยหิมะที่ได้ สมั ผัสหิมะขำวโพลนตลอดปี
(หำกสภำพอำกำศไม่เอื้ออำนวยทำให้ ไม่สำมำรถขึ้นยอดเขำมองบลังค์ได้ ขออนุญำตนำท่ำนขึ้นรถไฟ MONTENVERS สู่จุดหนึ่งที่น่ำสนใจ “Mer de Glace” ธำร
นำ้ แข็งที่ใหญ่ท่ีสุดของฝรั่ งเศส โดยธำรนำ้ แข็งมีควำมยำว 7 กิโลเมตรและหนำ 200 เมตร Mer de Glace มีอีกชื่อที่เรี ยกกันว่ำ “Sea of Ice” ระหว่ำงทำงนั่งรถไฟ
ท่ำนสำมำรถชมวิวควำมสวยงำมของเทือกเขำที่สลับไปมำระหว่ำงทำง จำกนั้นนำท่ำนลงลิฟท์ ต่อไปเพื่อชม ถ้ ำน้ ำแข็ง อันงดงำม จำกนั้นนำท่ำนนั่งรถไฟกลับมำยัง
สถำนีเดิม (กำรเดินทำงลงไปชมธำรน้ ำแข็งอย่ำงใหล้ชิด จำเป็ นต้องเดินลงบันได ประมำณ
ขั้น)

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร
อิสระให้ ทุกท่ำนได้ เดินเยี่ยมชมเมืองตำมอัธยำศัย ชำโมนิกซ์ ที่บ้ำนเรื อนสองฟำกฝั่งแม่ นำ้ อำร์ ฟเป็ นตึกเก่ำแก่อำยุ หลำยร้ อยปี แต่ ยังรั กษำสภำพไว้ ดีเยี่ยมและ
ตกแต่งอย่ำงสวยงำมให้ ดูใหม่เอี่ยมอยู่ตลอดเวลำ ตัวอำคำรทำสีใหม่เสมอ บำงหลังเขียนตึกเป็ นภำพสำมมิติเล่ำเรื่องผู้คนที่น่ังกินดื่ม พูดคุย และใช้ ชีวิตกันอยู่ตำม
ถนนหนทำงรำวกับมีชีวิตจริงๆ ระเบียงอำคำรทุกหลังแทบไม่มีแห่งใดเลยที่ไร้ ดอกไม้ สสี วยสดใสบำนสะพรั่งอยู่ในฤดูร้อน จัตุรัสกลำงชุมชนก็น่ำรักโรแมนติกที่ใคร
ได้ มำเยือนก็จะหลงรักติดอกติดใจกันทุกคน...

ค่ำ
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำร LE BISTROT บริกำรท่ำนด้ วย COURSE MEAL
BOUTIQUE HOTEL LE MORGANE (OVER NIGHT BAG) หรือเทียบเท่ำ

วันจันทร์ที่ 16 เมษำยน
(6) ชำโมนิกซ์ – ชมวิว Sunnegga Paradise – เมืองเซอร์แมท
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เซอร์แมท หมู่บ้ำนเล็กๆ ในอ้ อมกอดของขุนเขำทำงตอนใต้ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่สงู กว่ำระดับนำ้ ทะเล 1,600 เมตร มีอำกำศหนำวเย็น
ตลอดปี เป็ นเมืองที่เป็ น Car Free คือไม่อนุ ญำตให้ มีรถยนต์ท่ใี ช้ นำ้ มันวิ่ง มีเพียงจักรยำน บริกำรรถม้ ำ หรือรถคันเล็กๆ ที่ใช้ พลังงำนไฟฟ้ ำเท่ำนั้น ถือว่ำเป็ นเมือง
ปลอดมลพิษที่สวยสุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองเซอร์แมทนี้ เป็ นหน้ ำด่ำนในกำรขึ้นไปเยือนแมทเทอร์ฮอร์น อันเป็ นยอดเขำสวยสุดแห่งเทือกเขำแอลป์ และสัญลักษณ์
ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งถือเป็ นสวรรค์ของนักสกีจำกทั่วโลก...
เที่ยง
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรท้องถิ่น
นำท่ำนเดินทำงสู่จุดชมวิว ยอดเขำมัทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงำมอีกจุ ดหนึ่งของเมืองแซร์มัทท์ “ซุนเนกกำ” ด้ วยควำมสูง
เมตร กำรขึ้นไปยัง ซุนเนกกำ นั้นเรำจะ
นั่งรถรำงใต้ ดินลอดอุโมงค์ข้ ึนไป เมื่อขึ้นไปถึงยัง ซุนเนกกำ ท่ำนจะได้ พบกับร้ ำนอำหำร ที่มีระเบียงนั่งพัก นั่งรับประทำนอำหำรพร้ อมชมวิวยอดเขำมัทเทอร์ฮอร์น
จำกจุดนี้.... จำกนั้นทำท่ำนเดินทำงสู่ ทะเลสำบเลซี จุดที่ท่ำนจะได้ พบกับวิวที่งดงำมที่สุดของยอดเขำมัทเทอร์ ฮอร์ น ที่เบื้องหน้ ำคือ ทะเลสำบ และฉำกหลังเป็ น
ยอดเขำมัทเทอร์ฮอร์น ด้ วยวิวที่งดงำมเช่นนี้ กลำยเป็ นจุดที่เหล่ำนักถ่ำยภำพ และกำรท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ใช้ เป็ นภำพโปรโมตกำรท่องเที่ยวที่เรำได้ เห็นกัน

ได้ เวลำอันสมควร อิสระให้ ทำ่ นได้ เพลิดเพลินกับกำรช้ อปปิ้ งสินค้ ำมำกมำย ณ ถนน Bahnhofstrasse ถนนที่สองข้ ำงทำงเรียงรำยไปด้ วยร้ ำนค้ ำ ร้ ำนอำหำร และร้ ำน
ขำยของที่ระลึก บ้ ำนเมืองส่วนใหญ่ในเมืองเซอร์แมท ส่วนใหญ่ จะสร้ ำงในสไตล์ของสวิสชำเล่ ย์ ด้ ำนล่ ำงมักเป็ นร้ ำนขำยของ ชั้ นบนจึ งเป็ นที่พักอำศัยเมื่อเดินไป
เรื่อยๆ จะถึงถนน Hinterdofstrasse จะเจอบ่อนำ้ พุ Ulrich Inderbinen ที่สร้ ำงไว้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่นักปี นเขำระดับตำนำน...

ค่ำ
ทีพ่ กั

บริกำรอำหำรค่ำ ภัตตำคำร JULEN ภัตตำคำรที่มีบรรยำกำศแสนอบอุ่น เป็ นกันเอง เสิร์ฟท่ำนด้ วยเมนูพ้ ืนเมือง
เริ่มต้ นด้ วยเมนูเรียกนำ้ ย่อยอย่ำง รำแคล็ต ชีสเนื้อแข็งชั้นดีท่ถี ูกนำมำอุ่นให้ ละลำยและนำมำรับประทำนกับมันฝรั่ง แตงกวำดอง จำกนั้นเสิร์ฟ เสต็กเนื้อลูกวัว และ
ปิ ดท้ำยด้ วยของหวำน
HOTEL SCHWEIZERHOF ZERMATT หรือเทียบเท่ำ

วันอังคำรที่ 17 เมษำยน
1
(7) กรำเซีย เอกเพรส – อันเดอร์แมท – ลูเซิรน์
เช้ ำ
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงไปยังสถำนีรถไฟเพื่อ นัง่ รถไฟสำยกลำเซี ย เอ็กซเพรส (GLACIER EXPRESS) ท่ำนจะได้ สัมผัสทัศนียภำพควำมงดงำมตลอดสองข้ ำงทำง (ใช้
เวลำโดยสำรประมำณ ชม.) ท่ำนจะได้ ด่ ืมด่ำกับธรรมชำติอนั บริสทุ ธิ์ของเทือกเขำแอลป์ ทุ่งหญ้ ำ บ้ ำนเรือนแบบสวิสชำเล่ต์ รถไฟพำท่ำนลอดอุโมงค์ท่มี ีควำมยำว
กว่ำ . กม. จนถึง เมืองอันเดอร์แมท เมืองชุมทำงของรถไฟสำยกลำเซีย เอ็กซเพรส

เที่ยง

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ลูเซิ รน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้ อมล้ อมไปด้ วยทะเลสำบ ชมสะพำนไม้ชำเปล (Chapel
Bridge) ซึ่งมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดข้ ำมผ่ำนแม่น้ ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงำมซึ่ งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลู เซิ ร์น เป็ นสะพำนไม้ ท่ีมีหลั งคำที่
เก่ำแก่ท่สี ุดในยุโรป สร้ ำงขึ้นเมื่อ คศ.1333 โดยใต้ หลังคำคลุมสะพำนมีภำพวำดประวัติศำสตร์ของชำวสวิสตลอดแนว และให้ ท่ำนได้ เพลิดเพลินกับกำรซื้อสินค้ ำ
มำกมำย ทั้งแบรนด์ดัง และแบรนด์ท้องถิ่น... เช่น บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน, เอ็มบำสซี่ ร้ ำนขำยของที่ระลึกร้ ำนช็อคโกแล็ต และช้ อปปิ้ งสินค้ ำชั้นดีท่มี ีช่ ือเสียงตำม
อัธยำศัย

ค่ำ
ทีพ่ กั
วันพุธที่
เช้ ำ
.

บริกำรอำหำรค่ำ ณ ภัตตำคำรสไตล์ท้องถิ่น ... บริกำรท่ำนด้ วย ฟองดูวส์ อำหำรท้องถิ่นของชำวสวิส
RADISSON BLU HOTEL หรือระดับเทียบเท่ำ
เมษำยน
(8) ลูเซิรน์ - ซู ริค - สนำมบิน
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสนำมบินซูริค เพื่อเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลำให้ ทำ่ นได้ ทำ TAX REFUND คืนภำษีก่อนกำรเช็คอิน
น.
ออกเดินทำงกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสำยกำรบิน ไทย เที่ยวบินที่ TG971

วันพฤหัสบดีที่
เมษำยน
(9)
กรุงเทพฯ
. น.
เดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ
หมำยเหตุ : โปรแกรมกำรเดินทำงอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกสภำพอำกำศ เวลำและสำยกำรบิน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของลูกค้ ำเป็ นสำคัญ เมนูอำหำร และ
ภัตตำคำร อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กบั ช่วงเวลำเดินทำง

อัตรำค่ำบริกำร
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดีย่ วเพิม่
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่) ส่วนลดท่ำนละ
** ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ออกเดินทำง 10 ท่ำนขึ้ นไป**

ลูกค้ำทัว่ ไป
288,800.274,800.259,800.245,800.40,000.100,000.-

สมำชิกบัตรหลัก
285,800.271,800.256,800.242,800.40,000.100,000.-

สมำชิกบัตรเสริม
286,800.272,800.257,800.243,800.40,000.100,000.-

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน : สำหรับกำรจอง กรุณำชำระมัดจำ ท่ำนละ 30,000.- บำท
ชำระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ำยในนำม บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ชื่อบัญชี
บริษทั อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำ สุขุมวิท (เอ็กเชน ทำวเวอร์) เลขที่ 639-1-00264-7 บัญชีกระแสรำยวัน
หรือ ธนำคำรกรุงไทย สำขำย่อยอำคำรเอ็กเชน ทำวเวอร์ เลขที่ 081-6-00318-1 บัญชีกระแสรำยวัน
“กำรจ่ ำยส่วนทีเ่ หลือ” กรุณำชำระยอดทั้งหมดก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 14 วัน

คะแนนสะสมสำหรับสมำชิก
ประเภทผูเ้ ดินทำง
ผูใ้ หญ่
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่ำน)
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอำยุตำ่ กว่ำ 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดีย่ วเพิม่ (ได้รบั คะแนนเพิม่ )
มีตวั๋ แล้ว (ผูใ้ หญ่)

สมำชิกบัตรหลัก สมำชิกบัตรเสริม
2858
2858
2718
2718
2568
2568
2428
2428
400
400
1858
1858

- สำมำรถใช้คะแนนสะสมในกำรแลกส่วนลดได้สูงสุด ,
คะแนน
- คะแนนสะสมทีไ่ ด้รบั เป็ นไปตำมยอดกำรชำระจริง
- สมำชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตำมสมำชิกบัตรหลัก
อัตรำค่ำบริกำรนี้ รวม
1. ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ไป –กลับชั้นธุรกิจ ตำมเส้ นทำง และ สำยกำรบินที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร พร้อมค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่ ง
2. ค่ำที่พัก ห้องละ 2 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ ในรำยกำร หรือระดับเดียวกัน
3. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทำงไทย)
4. ค่ำอำหำร, ค่ำเข้ ำชม และค่ำยำนพำหนะทุกชนิด ตำมที่ได้ ระบุไว้ ในรำยกำร
5. ค่ำมัคคุเทศก์ท่คี อยอำนวยควำมสะดวกให้ กบั ท่ำนในตลอดกำรเดินทำง
6. ค่ำประกันอุบัติเหตุในระหว่ำงกำรเดินทำงในวงเงิน ท่ำนละ 5,000,000.- บำท เงื่อนไขตำมกรมธรรม์
7.
อัตรำค่ำบริกำรนี้ ไม่รวม
1. ค่ำใช้ จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำอำหำร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจำกรำยกำร, ค่ำซักรีด, ค่ำโทรศัพท์ เป็ นต้ น
2. ค่ำภำษีหัก ณ ที่จ่ำย % และค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม %
3. ค่ำทำหนังสือเดินทำง / ต่อหน้ ำเล่มหนังสือเดินทำง
4. ค่ำภำษีนำ้ มันที่ทำงสำยกำรบินเรียกเก็บเพิ่มอีก

หมำยเหตุ
 รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่ องจำกควำมล่ ำช้ ำของสำยกำรบิ น โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศเหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯโดย
บริ ษัทจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็ นสำคัญ เนื่องจำกกำรท่ องเที่ยวนี้ เป็ นกำรชำระแบบเหมำจ่ ำยกับบริษทั ตัวแทนในต่ำงประเทศ ท่ำนไม่สำมำรถที่จะ
เรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่ำนปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในกำรใช้บริกำรนั้นที่ทำงทัวร์จัดให้ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณี บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้น บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทำงทรำบล่วงหน้ ำก่อนเดินทำง 14 วัน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้ ำเมืองห้ ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีส่งิ ผิดกฎหมำย หรือสิ่งของห้ ำมนำเข้ ำประเทศเอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้ องหรือควำมประพฤติ
ส่อไปในทำงเสื่อมเสียหรือด้ วยเหตุผลใดๆ ก็ตำมที่กองตรวจคนเข้ ำ เมืองพิจำรณำแล้ ว
 ทำงบริษัทฯ ไม่อำจคืนเงินไห้ ทำ่ นได้ ไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ ในกรณีท่ส
ี ถำนฑูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ก
ี องตรวจคนเข้ ำเมืองของประเทศไทยงดออก เอกสำรเข้ ำเมือง ให้ กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

เอกสำรสำหรับกำรยืน่ วีซ่ำ
. หนังสือเดินทำง (พำสปอร์ต) เหลืออำยุใช้ งำนไม่น้อยกว่ำ เดือน (มีหน้ ำว่ำงที่ยังไม่ประทับตรำ หน้ ำขึ้นไป) โปรดตรวจดูอย่ำงละเอียด (ถ้ ำมีเล่มเก่ำโปรดแนบมำด้ วย)
. รูปถ่ำยสีขนำด นิ้ว จำนวน รูป ฉำกหลังสีขำว (หน้ ำตรง) ถ่ำยไว้ ไม่เกิน เดือน อัดจำกฟิ ล์ม หรือโพลำรอยด์เท่ำนั้น
. หลักฐำนกำรงำน (ในกำรออกจดหมำยรับรอง กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ ช่ ือของแต่ละสถำนฑูต
·
พนักงำนบริษัท ใช้ หนังสือรับรองจำกสถำนที่ทำงำนเป็ นภำษำอังกฤษ ระบุตำแหน่ง อัตรำเงินเดือน วันเข้ ำทำงำน และวันที่อนุญำตให้ ลำงำน
·
ข้ ำรำชกำร ใช้ หนังสือรับรองตำแหน่งจำกต้ นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ (ไม่จำเป็ นต้ องระบุว่ำไปต่ำงประเทศ) กรณีเกษียณอำยุ ใช้ สำเนำบัตรข้ ำรำชกำรบำนำญ
·
เจ้ ำของกิจกำร ใช้ สำเนำทะเบียนกำรค้ ำ และหนังสือรับรองจดหมำยจดทะเบี ยนหุ้นส่วน กรณีไม่จดทะเบียน ใช้ เอกสำรกำรเสียภำษี
·
นักเรียน / นักศึกษำ หนังสือรับรองจำกสถำนกำรศึกษำเป็ นภำษำอังกฤษ ระบุช้ันเรียน
. หลักฐำนกำรเงิน (ในกำรออกจดหมำยรับรองกำรเงิน กรุณำระบุ “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนกำรใช้ ช่ ือของแต่ละสถำนฑูต)
a. กรณีมีบัญชีส่วนตัว ใช้ จดหมำยรับรองบัญชีเงินฝำกออมทรัพย์ หรือฝำกประจำ ออกจำกธนำคำรเป็ นภำษำอังกฤษ (ไม่รับกระแสรำยวัน) และถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี
ย้ อนหลัง เดือน (กรุณำปรับเป็ นยอดปัจจุบัน)
b. กรณีไม่มีบัญชีส่วนตัว ให้ บุคคลในครอบครัวทำหนังสือรับรองกำรันตีโดยออกจำกธนำคำรเป็ นภำษำอังกฤษและระบุว่ำจะออกค่ำใช้ จ่ำยให้ และถ่ำยสำเนำสมุดบัญชี
ย้ อนหลัง เดือน (กรุณำปรับเป็ นยอดปัจจุบัน) และเอกสำรผู้ออค่ำใช้ จ่ำย .สำเนำบัตรประชำชน .หลักฐำนกำรงำน .จดหมำยระบุควำมสัมพันธ์ของผู้ออกค่ำใช้ จ่ำย
. สำเนำทะเบียนบ้ ำน และสำเนำบัตรประชำชน / สำเนำสูติบัตร ในกรณีท่อี ำยุต่ำกว่ำ ปี
. สำเนำใบสำคัญสมรส , หรือหย่ำ (กรณีท่สี มรสแล้ ว หรือหย่ำแล้ ว) สำเนำใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ ำมี)

. หนังสือยินยอมให้ เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศ ในกรณีท่เี ด็กอำยุไม่เกิน ปี ไม่ได้ เดินทำงกับบิดำและมำรดำ หรือ เดินทำงไปกับท่ำนใดท่ำนหนึ่ง ทำที่เขต หรืออำเภอเท่ำนั้น
พร้ อมสำเนำบัตรประชำชน
*** กำรพิจำรณำว่ำจะให้ วีซ่ำหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถำนฑูต มิใช้ บริษัททัวร์
*** กรณีก่อนเดินทำงไม่ถึง วัน ผู้เดินทำงถูกปฏิเสธวีซ่ำ บริษัทฯ จำเป็ นต้ องยึดมัดจำ , บำท เป็ นค่ำวีซ่ำ-ค่ำยกเลิกตัว๋
หมำยเหตุและเงือ่ นไขในกำรรับบริกำร
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่เคยเดินทำงแล้ วมีประวัติควำมประพฤติไม่น่ำรัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษำเวลำ, พูดจำหยำบ
คำย, ดื่มสุรำบนรถ, ก่อเสียงรำคำญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยำยำมสร้ ำงควำมวุ่นวำยในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อควำมสุขของคณะผู้เดินทำงส่ว นใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีอำยุครรภ์เกิน เดือน ทั้งนี้เพื่อควำมปลอดภัยของท่ำนผู้เดินทำงและทำรกในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่ำนผู้เดินทำงที่มีควำมประสงค์จะลักลอบเข้ ำประเทศอื่นเพื่อไปทำงำน หรือเพื่อกำรอื่นใดอันมิใช่กำรท่องเที่ยว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ทำ่ นที่ต้องใช้ รถเข็น (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้ อสรุปร่ วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขอ
อภัยเพรำะบำงเส้ นทำงอำจไม่สะดวกในกำรเดินทำงสำหรับท่ำนที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ทำ่ นที่มีเด็กทำรกอำยุต่ำกว่ำ ขวบ ร่ วมเดินทำงไปด้ วย (กรุณำแจ้ งให้ บริษัทฯ ทรำบก่อนจองทัวร์เพื่อหำข้ อสรุป
ร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกรำบขออภัยเพรำะเด็กเล็กอำจงอแงรบกวนผู้เดินทำงท่ำนอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรพิจำรณำให้ หรือไม่ให้ บริกำรแก่ทำ่ นที่เป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบำงรำยกำรทัวร์หรือบำงเส้ นทำง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกสิทธิประโยชน์ ของท่ำนที่จองทัวร์ ไว้ แล้ ว แต่ ไม่ ชำระเงินมัดจำภำยในระยะเวลำที่กำหนด ให้ แก่ลูกค้ ำท่ำนต่ อไปที่แจ้ งชื่ อรอไว้ ทั้งนี้ เพื่ อ
ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทำงท่ำนอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรยกเลิกกำรเดินทำงในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทำงต่ำกว่ำ 15 ท่ำน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทำงทรำบล่วงหน้ ำก่อนเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และยินดีจะจัดหำ
คณะทัวร์อ่นื ทดแทนหำกท่ำนต้ องกำร
9. ในกรณีท่ที ำ่ นยกเลิกกำรเดินทำง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรหักเงินค่ำใช้ จ่ำย
โดย หำกยกเลิกก่อนเดินทำง วัน ขอหักร้ อยละ ของอัตรำค่ำบริกำร
หำกยกเลิกก่อนเดินทำง
วัน
ขอหักร้ อยละ
ของอัตรำค่ำบริกำร
10. ในกรณีท่ที ่ำนขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทำง โดยสำมำรถขอวีซ่ำได้ ทนั ภำยในกำหนดเวลำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคิดค่ำใช้ จ่ำยเพิ่ม เฉพำะค่ำธรรมเนียมในกำรยื่นวีซ่ำและค่ ำ
เปลี่ยนชื่อตัว๋ เครื่องบินเท่ำนั้น เว้ นแต่ตวั๋ เครื่องบินที่ไม่อนุญำตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำในทุกกรณี หำกมีกำรยื่นวีซ่ำแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อกำรที่ท่ำนถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทำงเข้ ำหรือออกจำกประเทศใด ๆ อันเนื่องมำจำกเหตุผลส่วนตัวของท่ำนผู้เดินทำง เช่ น เอกสำรกำร
เดินทำงไม่ถูกต้ อง, พกพำสิ่งของผิดกฎหมำย หรือมีควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย รวมถึงกำรที่มิได้ เดินทำงเพรำะเหตุภัยธรรมชำติ หรือกำรยกเลิกเที่ยวบิน
13. สำหรับท่ำนผู้เดินทำงที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภำยในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจำกรำยกำรตำมทัวร์ ) หรือดำเนินกำรใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่ำใช้ จ่ำย กรุณำแจ้ งให้ บริษัท
ฯ ทรำบก่อน เพื่อขอคำยืนยันสำหรับกำรออกเดินทำงของทัวร์น้ันๆ หำกท่ำนผู้เดินทำงซื้อตัว๋ หรือชำระค่ำ ใช้ จ่ำยใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับกำรยืนยันดังกล่ำว แล้ วต่อมำทัวร์น้ัน ๆ
ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้ ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสำหรับค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ้น

14. บริษัทฯ จะส่งกำหนดกำรท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่ำนก่อนกำรเดินทำงไม่น้อยกว่ำ 10 วัน หำกท่ำนเห็นว่ำรำยกำรท่องเที่ยวดังกล่ ำวไม่ตรงตำมควำมประสงค์

ของท่ำน ไม่ว่ำจะเป็ นเพรำะกำรเปลี่ยนแปลงของโรงแรมที่พัก หรือกำรปรับเปลี่ยนรำยกำรท่องเที่ยวใด ๆ ท่ำนมีสิทธิ์ขอยกเลิกกำรเดินทำงได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้
บริษัทฯ ทรำบก่อนออกเดินทำงไม่น้อยกว่ำ วัน หำกท่ำนยืนยันจะออกเดินทำง บริษัทฯ ขอถือเอำตำมไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจำเป็ นหรือสุดวิสัย
อำทิ กำรล่ำช้ ำของสำยกำรบิน , กำรนัดหยุดงำน, กำรประท้ วง, กำรจลำจล, ภัยธรรมชำติ, อุบัติเหตุ, ปัญหำกำรจรำจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงไฟ
นอลโปรแกรมตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงควำมปลอดภัย และรักษำผลประโยชน์ของท่ำนให้ ได้ มำกที่สดุ
15. สถำนที่ท่องเที่ยวที่ระบุในรำยกำรได้ รวมค่ ำเข้ ำชมไว้ แล้ ว หำกในวันเดินทำง สถำนที่ท่องเที่ยวดังกล่ ำวปิ ดทำกำร บริ ษัทฯ จะคืนเงินค่ ำเข้ ำชมให้ แก่ท่ำนตำมที่ระบุ ไว้ ใน
เอกสำรของสถำนที่น้ัน ๆ หรื อจะสลับปรั บเปลี่ยนรำยกำรเพื่ อให้ ท่ำนสำมำรถเข้ ำชมได้ แต่ในกรณีท่ีมีเหตุล่ำช้ ำหรื อเหตุอ่ ืนใดเกิดขึ้นระหว่ ำงกำรเดินทำงทำให้ ท่ำนไม่
สำมำรถเข้ ำชมสถำนที่ทอ่ งเที่ยวดังกล่ำวได้ โดยมิใช่ควำมผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ำเข้ ำชมให้ แก่ทำ่ น
16. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบต่ อกำรสูญหำยหรื อเสียหำยอย่ ำงใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรั พย์สินของท่ำน อันเนื่ องจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อควำมประมำทจำกตัว
นักท่องเที่ยวเอง
17. ของกำนั ลต่ำง ๆ ที่บริ ษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ำมี ) เช่ น กระเป๋ ำเดินทำง ไม่ สำมำรถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่ำนสำมำรถเลือกใช้ ของกำนัลดังกล่ ำวในขณะร่ วม
เดินทำงไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตำมอัธยำศัย
18. ตำแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตำมเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสำยกำรบินต่ำง ๆ บริษัทฯ ไม่สำมำรถเลือกตำแหน่งที่น่ังได้ เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยำยำมจัดที่
นั่งให้ แก่ทำ่ นและครอบครัวตำมควำมเหมำะสมให้ ดีท่สี ดุ ภำยใต้ ลักษณะตำแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สำยกำรบินจัดให้ มำ
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีควำมยินดีท่ไี ด้ ให้ บริกำรแก่ทำ่ นผู้เดินทำงที่เชื่อมั่นในมำตรฐำนของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทำงไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ ำใจถึงวิถี
ชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่ทำ่ นได้ เดินทำงไป
20. เมือ่ ท่ำนจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมำยถึงท่ำนยอมรับในข้อควำมและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้วข้ำงต้น

